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לבן שמנת

289
אדום קופידון

601
שחור אלגנטי

763
ברונזה

620
כסוף

764
לבן ירח

318
אפור מגנזיום

319
אפור פחם

486
כחול

805
שחור אטנה

134
8c אדום

מפרט טכני

צבע מרכב

1.4 ל’ 170 כ”ס1.4 ל’ 120 כ”סנתונים טכנים

טורבו בנזין MultiAirטורבו בנזיןטכנולוגיה

1,3681,3681,368נפח מנוע )סמ”ק(

5,000/1205,500/1705,500/170הספק מרבי )כ”ס / סל”ד(

2,500/212,500/25.42,500/25.4מומנט מרבי )קג”מ/סל”ד(

TCT אוטומטי כפול מצמדידניידניתיבת הילוכים
666מספר יחסי העברה קדמיים

קדמיתקדמיתקדמיתהנעה

9.47.87.6תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(

195218218מהירות מרבית )קמ”ש(

15.617.519.6תצרוכת דלק ממוצעת )ק”מ/ליטר(

606060נפח מכל דלק )ליטר(

1,2801,2901,310משקל עצמי )ק”ג(

148131119פליטת CO2 )גרם לק”מ(

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009
זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

מדד זיהום אוויר*

.100/1999/EC נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה תקן

מדד זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק”מדגם

5.37בין-עירוני8.4עירוני1.4 ל' 120 כ"ס

4.65בין-עירוני7.8עירוני1.4 ל' 170 כ"ס

4.34בין-עירוני6.7עירוני1.4 ל' TCT 170 כ"ס אוטומטית
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נפח תא מטען 350 ליטר

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי *3593
www.alfaromeo.co.il



COMPETIZIONETURISMOMILANO

בטיחות
666כריות אוויר

+++אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע קדמי
ABS + EBD + MSR + HBA :מערכת בלימה+++

+++VDC - מערכת בקרת יציבות
+++ASR - מערכת בקרת משיכה

+++DST - מערכת הפעלת כוח היגוי במצבים קיצוניים
+++HILL HOLDER - מערכת סיוע בזינוק בעלייה
+++מערכת התראה לאי חגירת מושבים מאחור

+++ISO FIX - התקנים למושבי ילדים מאחור
+++ESS-מערכת איתות בבלימת חירום

+++TPMS-חיישני לחץ אוויר בצמיגים
++מראה מרכזית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור

++חיישני חנייה קדמיים / אחוריים
EURONCAP 555כוכבי בטיחות

חיצוני
+++חישוקי סגסוגת קלה
+++פנסי ערפל קדמיים

+++ספוילר גג אחורי
+++DRL LED - מערכת תאורת יום בטכנולוגיית לד

+++ספוילר גג אחורי
+OpOpגג פנוראמי חשמלי

++מראות צד מתקפלות חשמלית
+++מראות צד בגימור כסוף 

++חיישני תאורה וגשם
+PRIVACY GLASS חלונות אחוריים כהים

++פס קישוט ניקל בקו חלונות
R16225/45 R17225/40 R18 205/55צמיגים

פנימי
+++מסך מגע צבעוני 5” + מערכת שמע מתקדמת + מחשב מידע עשיר

BT דיבורית+++
AUX / USB / BT AUDIO+++

BT שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע + דיבורית+++
666רמקולים

בקרת אקלים מפוצלת בקרת אקלים מפוצלת מכאני, חד אזורימערכת מיזוג

++פתח מיזוג אחורי מתכוונן
+++גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור

++תפירה אדומה לגלגל ההגה
+++כוונון גבוה ומרחק לגלגל הגה

+++משענת יד קדמית עם תא אחסון שימושי
+++משענת יד אחורית הכולל מחזיקי כוסות

נהג / נוסענהגנהגכוונון גובה למושב קדמי

+++קיפול מפוצל למושב אחורי
+פנל סף מאלומיניום

++בקרת שיוט
+++תאורת מפות קדמית דו אזורית 

נהג / נוסענהג / נוסענוסעמראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש

+++שלט מפתח קפיצי הכולל פתיחת דלת אחורית
+מושבי עור יוקרתיים

++תא כפפות ממוזג
טכנולוגיה

STOP&START מערכת+++
++ידיות העברת הילוכים מגלגל ההגה )בדגמי TCT בלבד(

+++DNA - מערכת ניהול מתקדמת למאפייני הנהיגה
+++מערכת איתות מהיר לעקיפות מהירות

+++צג גדישת טורבו
+++מערכת התראת מהירות - ניתנת לתכנות

+++FOLLOW ME - מערכת תאורת ליווי 

מפרט אבזור

+ סטנדרט / OP אופציה
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